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Secretário de Estado adjunto da Saúde  
participou na Sessão de Abertura

Entre muitas presenças dignas de 
destaque, o secretário de Estado 
adjunto da Saúde, Dr. Francisco 
Ramos, e o director-geral da 
Saúde, Dr. Francisco George, 
compareceram na Sessão Solene 
de Abertura deste Congresso, que 
decorreu ontem, ao final do dia.

Depois de afirmar que 
o Ministério da Saúde está 
consciente de que a HTA é um 
importante factor de risco e uma 
das principais causas de morte 
por doença cardiovascular, o 
Dr. Francisco Ramos declarou: 
«Quero sublinhar a nossa 
disponibilidade para receber 
as vossas propostas de como 
aplicar medidas que contribuam 
para o combate à HTA. É uma 
questão de lei? É uma questão 
de implementar campanhas de 
informação? Vocês, melhor do 
que eu, o dirão e o Governo está 
disponível para encarar, de forma 
positiva, as vossas propostas.»



OpiniãoPrograma húngaro  
de prevenção e tratamento das DCV 

Na Hungria, 52% da mortalidade tem como 
causa as doenças cardiovasculares, fazen-

do o país ocupar uma posição de liderança na 
Europa. Em Março de 2006, o Hungarian Na-
tionwide Healthcare Program for Prevention and 
Treatment of the Heart and Vascular Diseases foi 
criado com o fim de reduzir a morbimortalidade 
consequente das doenças cardiovasculares.

Este programa nacional é considerado um 
umbrella program, pois abarca e apoia progra-
mas individuais, profissionais e civis e permite, 
também, a realização de novos projectos. Uma 
rede nacional de Centros Cardiovasculares deve 
ser estruturada de acordo com o Programa, para 
que especialistas da Cardiologia, Angiologia, 
Nefrologia, Diabetologia, especialistas em hi-
pertensão clínica, lípidos e obesidade possam 
tratar os doentes ao mesmo tempo que contam 
com a ajuda de dietistas e assistentes sociais. 

Esta rede irá organizar e providenciar os respec-
tivos programas de prevenção, cura e reabili-
tação para cada região.

Para modelar este enorme esforço, iniciou-se 
a criação da Rede Nacional de Centros Vas-
culares, na qual nefrologistas vasculares, angio- 
logistas e especialistas em hipertensão clínica 
vão trabalhar juntos. 

Em 2007, o «comboio da saúde» viajou pela 
Hungria, levando informações sobre as formas de 
protecção cardiovascular e apresentações informa-
tivas para as cidades e municípios mais peque-
nos previstos no enquadramento do Programa. A 
medição a nível nacional do índice da pressão 
tornozelo/braço também foi bem sucedida. 

O programa «Vida abaixo dos 140/90 
mmHg», que visa desenvolver a cooperação dos 
doentes no seu tratamento, já existe há mais de 
dois anos e o número de doentes que conseguiu 

Dr

É hoje, às 14h30, no auditório das Fénix 1 e 2, que pode assistir ao «Grande Debate Interdisciplinar» moderado pela jornalista Judite de Sousa, 
da RTP. Sete especialistas de diferentes áreas relacionadas com a Hipertensão Arterial e a jornalista discutirão, entre outros temas, o estado da 

comunicação entre profissionais de saúde e para o público geral.
Por vezes, diz Judite de Sousa, «os médicos são demasiado técnicos, daí que haja necessidade de encontrarem um discurso mais próximo dos 

cidadãos». Por outro lado, «também no interior da classe, essa comunicação tem de ser reforçada».

Debate moderado por Judite de Sousa

atingir uma pressão arterial óptima aumentou em 
5% (hoje são 44% dos hipertensos). O Programa 
de Assistência em Farmacologia fez, igualmente, 
parte deste Programa Nacional. 

Ainda ao abrigo do programa húngaro para 
prevenção e tratamento das doenças cardiovas-
culares, o acompanhamento nas decisões e o 
software de cálculo do risco cardiovascular 
foram criados para os profissionais e os apa- 
relhos informativos e de auto-monitorização fo-
ram disponibilizados à população. 

Esperamos que o Programa Cardiovascular, 
na Hungria, resulte em concursos/propostas de 
êxito para a União Europeia, de modo a atingir 
os seus objectivos em termos cardiovasculares. 
Mas, acima de tudo, esperamos que o nosso 
Programa receba o apoio governamental, com 
vista à redução da morbimortalidade causada 
pelas doenças cardiovasculares.   
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O que trazem de novo as últimas 
guidelines da ESH/ESC?

Apresentadas e publicadas em Junho de 2007, no Journal of 
Hypertension, as mais recentes guidelines da European Society of 
Hypertension (ESH) e da European Society of Cardiology (ESC) 

trazem algumas novidades em termos diagnósticos e terapêuticos. 
Conheça-as, hoje, entre as 10h30 e as 12h00, numa mesa-redonda 

que decorre na sala Fénix 3. 

As novas guidelines da ESH/ESC vêm re-
forçar, como nunca antes, a importância 

de um diagnóstico baseado no risco cardio-
vascular global e não apenas nos valores iso-
lados da pressão arterial (PA). 

Este Congresso dá-lhe a conhecer as princi-
pais novidades, através das intervenções do 
Prof. Luís Martins, que abordará os aspectos 
diagnósticos, e do Dr. José Nazaré, que falará 
sobre os aspectos terapêuticos. A mesa-redon-
da conta, ainda, com um painel de discussão 
composto pelos Drs. João Saavedra, Alber-
tino Damasceno (de Moçambique) e Vítor Ra- 
malhinho; e pelos Profs. Agostinho Monteiro, 
Jorge Polónia e Mário Évora (de Macau). 

No que concerne ao diagnóstico, estas últi-
mas guidelines introduzem algumas manobras 
que, até há bem pouco tempo, eram consi- 
deradas acessórias, mas, agora, são vistas 
como obrigatórias. «A necessidade de averi-
guar a presença de aterosclerose nos vasos, 
sobretudo através da rigidez arterial, é agora 
mandatória. Por outro lado, a determinação 
da proteína C reactiva deixou de ser tão im-
portante», especifica o Prof. Luís Martins. 

As novas recomendações, quanto ao dia- 
gnóstico, têm como princípio geral uma quan-
tificação da doença vascular muito mais efi-
caz. Ou seja, como explica o especialista, 

«a partir do momento em que se diagnostica 
a hipertensão, há uma série de análises – 
electrocardiogramas, ecografias, análises de 
urina, determinação da velocidade da onda 
de pulso, da espessura média na carótida ou 
da função renal – que são obrigatórias para 
todos os doentes, de modo a quantificar o 
risco cardiovascular global».

À primeira vista, seguir este preceito não 
parece ser uma tarefa complicada. No en-
tanto, há um forte obstáculo: «Em Portugal, 
a maior parte destas técnicas não está dis-
ponível nos centros e, mesmo na maioria dos 
grandes centros, não há aparelhos para medir 
a velocidade da onda de pulso ou para ver 
a rigidez arterial», sublinha o Prof. Luís Mar-
tins. E acrescenta que, em todo o País, existem 
apenas cerca de dez aparelhos capazes de 
medir a velocidade da onda de pulso.

«Como incorporar procedimentos e regras 
que, depois, não podem ser levados à práti-
ca?», questiona o presidente da SPH. Para 
conhecer a resposta que o próprio tem, vale 
a pena assistir a esta mesa-redonda, onde o 
Prof. Luís Martins tem por objectivo discutir a 
aplicabilidade (ou não) de certos conceitos 
das guidelines europeias em Portugal. 

Tratar com base no risco  
cardiovascular global 
Nas recomendações recentes da SEH/SEC, 
o enquadramento da decisão terapêutica no 
contexto do risco global do doente a medicar 
merece especial destaque e marca a dife- 
rença em relação às guidelines anteriores.

«A decisão terapêutica deve basear-se em 
duas premissas: a pressão arterial e o grau de 
risco cardiovascular global. A determinação 
deste risco é influenciada pela presença 
de outros factores de risco, mas, acima de 
tudo, pela concomitância de diabetes ou 
de síndrome metabólica. Se houver ocorrên-
cia prévia de acidentes vasculares, a quan-
tificação do risco é sempre muito elevada», 
refere o Dr. José Nazaré. 

Assim, como afirma este cardiologista, «os 
doentes de menor risco cardiovascular po- 
derão não iniciar terapêutica anti-hipertensiva 
de imediato e, quando isso ocorrer, deverão ser 
submetidos a tratamento inicial com um único 
fármaco. Se o risco for elevado ou muito eleva-
do, o início da terapêutica deve ser imediato e 
com recurso a dois fármacos em associação».

O ideal é que todas as pessoas mantenham 
a sua pressão arterial inferior a 140/90 
mmHg. Mas há excepções: «Nos doentes 
com diabetes ou com eventos vasculares 
prévios, os valores a atingir deverão ser infe-
riores a 130/80 mmHg e a PA ideal deverá 
ser a mais baixa possível e que o doente con-
siga tolerar», diz o Dr. José Nazaré. 

Falando sobre a realidade portuguesa, este 
especialista realça a «necessidade de medidas 
com impacto na população que visem, sobre-
tudo, a redução drástica do consumo de sal», 
já que a ingestão salina dos portugueses está 
longe do que é recomendado pela OMS. 
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adesão ao tratamento: uma responsabilidade de todos
As últimas guidelines da ESH/ESC realçam, também, a importância da adesão do doente à terapêutica. «Se a adesão à 

terapêutica for bem conseguida, haverá mais doentes controlados. Este facto contribuirá para a redução, a médio e longo prazo, 
da ocorrência de eventos vasculares, sobretudo o AVC», reforça o Dr. José Nazaré. 

Mas a adesão ao tratamento não está apenas nas mãos dos médicos e dos doentes. «O acesso aos serviços de saúde tem de 
ser fácil e o Sistema de Saúde deve tomar providências para que os mais carenciados tenham acesso às terapêuticas eficazes a 
preços que possam suportar. Só assim a aplicação destas guidelines à nossa realidade terá efeitos positivos e poderá contribuir 
para o tratamento mais eficaz dos doentes», conclui o médico. 

Prof. Luís Martins e Dr. José Nazaré
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«A hipertensão arterial (HTA) nos jovens 
deixou de ser desprezível», alerta o 

Prof. Mário Espiga de Macedo, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose 
(SPA) e responsável pela consulta de Hi-
pertensão no Hospital de S. João. Se antes 
os hipertensos de uma faixa etária mais baixa 
representavam menos de 5% da população, 
hoje, em alguns países, essa percentagem é 
quatro vezes maior. «Esta realidade é expli-
cada pelo aumento da obesidade em idades 
muito jovens e a situação mantém-se até à 
idade adulta», constata o professor.

Outro facto preocupante é a ausência de 
diagnóstico. «Recentemente, um trabalho rea- 
lizado pela Cleveland Clinic demonstrou que 
cerca de 74% dos hipertensos jovens não es-
tavam diagnosticados e, como consequência, 
não medicados», sendo que o factor mais in-
fluente foi a obesidade. 

O Prof. Mário Espiga de Macedo lembra 
que já se alerta há mais de 20 anos para a 
importância da medição precoce da pressão 
arterial (PA) e do desenvolvimento ponderal, da 
obesidade, bem como da influência ambiental 
e familiar na génese dos valores mais elevados 
da pressão arterial nas populações jovens.

 «Passados todos estes anos, verifico que a 
minha investigação foi consistente e precurso-
ra da realidade actual», nota, apelando para 
que «todos os que estão ligados aos proble-
mas da HTA contribuam, de alguma forma, 
para conseguir inverter estes factos». 

Neste sentido, foi proposto ao responsável 
pela Coordenação Nacional das Doenças Car-
diovasculares, do Alto Comissariado da Saúde, 
o desenvolvimento do Projecto MACH («Mais 
Acção Contra a Hipertensão»). Trata-se de uma 

formação por e-learning sobre HTA para todos 
os Internos do 1.º ano de Medicina Geral e Fa-
miliar e respectivos orientadores de formação. 

O Programa começou em 2007 e abrange 
todo o País, prolongando-se pelos três anos do 
internato. Este ano, já se iniciou o segundo cur-
so e, apesar de alguns entraves, «o Programa 
está a decorrer com boa adesão e colabo-
ração», sustenta o Prof. Espiga de Macedo.

Hipertensão afecta 10% das grávidas
A intervenção seguinte desta mesa-redonda 
cabe à Dr.ª Paula Alcântara, internista no Hos-
pital de Santa Maria. A especialista explica 
que a prevalência da HTA na mulher varia 
conforme a idade. 

«Durante a infância, as raparigas têm 
uma pressão arterial mais elevada do que 
os rapazes e a, partir da adolescência, esta 
relação inverte-se.» Contudo, após a meno-
pausa, as mulheres têm uma prevalência de 
HTA igual ou superior à dos homens. A partir 
dos 70 anos, os valores de PA igualam-se, ha-
vendo uma descida da pressão diastólica em 
ambos os géneros. Ainda assim, «as causas 
destas diferenças entre sexos continuam pou-
co claras», esclarece a Dr.ª Paula Alcântara. 

«A HTA afecta 10% das situações de gravi-
dez e contribui para o aumento da morbili-
dade e mortalidade materna e fetal em todo 
o mundo.»

Este é um dos aspectos que a Dr.ª Filomena 
Cardoso, ginecologista/obstetra do Hospital 
de S. João, deverá salientar na sua apresen-
tação sobre «HTA durante a gravidez».

As doenças hipertensivas associadas a este 
estado «são, provavelmente, factores de risco 
subvalorizados para doença aterosclerótica e 

deveriam ser considerados durante a avaliação 
do risco cardiovascular». Mas o diagnóstico 
da HTA e das diferentes doenças hipertensivas 
na gravidez (pré-eclampsia/eclampsia (PEE), 
pré-eclampsia sobreposta na HTA crónica, 
HTA crónica e hipertensão gestacional) – «não 
é simples ou fácil, apesar dos critérios clara-
mente definidos e estabelecidos».

Acresce que «a pré-eclampsia é uma sín-
drome multissistémica que pode induzir altera- 
ções hematológicas, renais e hepáticas com 
repercussões nefastas nos desfechos quer 
maternos, quer fetais», ao contrário da HTA 
crónica prévia à gravidez. 

Segundo explica a Dr.ª Filomena Cardoso, 
«as medidas não farmacológicas devem ser 
consideradas em todas as grávidas com 
pressão arterial sistólica de 140/149 mmHg 
e/ou pressão arterial diastólica de 90/95 
mmHg». 

Quanto à terapêutica anti-hipertensiva, «exis- 
te consenso na sua utilização a partir de valo- 
res superiores a 140/90 mmHg em grávidas 
com PEE ou HTA gestacional, HTA crónica com 
pré-eclâmpsia sobreposta ou hipertensão cróni-
ca com lesões de órgão-alvo ou sintomáticas. 
Nas restantes, é recomendável quando a PAS 
é superior a 150 mmHg ou a PAD é superior 
ou igual a 95 mmHg», diz a especialista. 

A associação entre doença hipertensiva 
na gravidez e doença cardiovascular é uma 
noção «cada vez mais consistente nos meios 
científicos». Assim, «as mulheres com antece- 
dentes de gravidez complicada pela hiperten-
são deveriam ser aconselhadas a controlar os 
factores de risco cardiovascular e a serem trata-
das de acordo com as linhas de orientação em 
vigor», recomenda a Dr.ª Filomena Cardoso.

Prof. Espiga de Macedo, Dr.ª Paula Alcântara e Dr.ª Filomena Cardoso

Na mesa-redonda 
«Hipertensão Arterial em 
populações particulares»,  

o Prof. Doutor Mário Espiga 
de Macedo e as Dr.as Paula 

Alcântara e Filomena 
Cardoso apresentam, hoje, 
às 10h30, as suas reflexões 

sobre a hipertensão no 
adolescente, na mulher e 

durante a gravidez.

Hipertensão arterial em populações particulares



agudo do miocárdio (EAM) ou aci-
dente vascular cerebral (AVC). O 
que, em certos casos, não faz parte 
da rotina é uma análise farmac-
oeconómica de cada situação de 
risco cardiovascular. 

Na opinião do Dr. Csaba  
Farsang, do Centro Cardiometa-
bólico do St. Imre Teaching Hos-
pital, de Budapeste, Hungria, «as 
implicações a nível do custo efec-
tivo de um tratamento devem ser 
um objecto particular de atenção». 
Este especialista aborda a questão 
hoje, às 16h00, na sala Fénix 3. 

O desajuste de um medicamento, no trata-
mento do doente, «resulta numa despesa 
significativa da utilização dos cuidados de 
saúde: nos Estados Unidos, por exemplo, o 
custo anual estimado situa-se entre os 396 e 
os 792 milhões de dólares». 

De facto, a adesão do doente ao tratamento 

Pode o custo ser um factor de decisão e adesão terapêutica?

Optar pelo melhor 
tratamento não 
depende apenas do 
risco cardiovascular 
global ou do nível 
de tolerância aos 
fármacos. Os custos 
das terapêuticas 
são, também, um 
factor de peso.

que lhe foi prescrito é muito importante, mas, 
para isso, é necessário que o cenário económi-
co circundante torne possível essa adesão. 
«Um estudo, que envolveu 31 455 doentes 
que sobreviveram mais de 15 meses depois da 
hospitalização causada por EAM, mostrou uma 
relação positiva entre a adesão à terapêutica e 
a sobrevivência», informa o Dr. Farsang. 

Por outro lado, «a ausência de adesão é 
um factor de risco significativo, muitas vezes 
não identificado, que contribui para um mau 
controlo da pressão arterial e que aumenta o 
risco de efeitos adversos». As consequências 
podem ser: um maior número e duração das 
hospitalizações, o aumento das visitas médi-
cas e uma intensificação inapropriada do 
tratamento com fármacos. Para além disso, o 
desenvolvimento de outros distúrbios cardio-
vasculares, como a insuficiência cardíaca, a 
doença coronária, a insuficiência renal ou as 
complicações cerebrovasculares, leva a um 
aumento dos custos do tratamento.

É um facto confirmado que a adesão à tera- 
pêutica anti-hipertensiva melhora o controlo 

da pressão arterial (PA), contribuindo para 
maior esperança e qualidade de vida. É sabi-
do, também, que um tratamento eficaz leva à 
redução do risco de hospitalização por enfarte 

Dr. Csaba Farsang

Dr
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Prof. Doutor Fernando Nolasco

Controlar a HTA no  
pós-transplante renal

Na conferência «Hipertensão e transplante renal», que decorre 
hoje, às 9h30, o Prof. Doutor Fernando Nolasco fala sobre a 

importância da HTA depois do transplante renal.

A atenção prestada à hipertensão arterial 
deve ser redobrada nos doentes transplan-

tados renais. Nestas circunstâncias, «é essen-
cial actuar de forma precoce e agressiva», já 
que «um controlo tensional apropriado, mesmo 
que tardio, resulta na redução da incidência 
dos eventos cardiovasculares», ressalva o Prof. 
Fernando Nolasco, do Serviço de Nefrologia 
do Hospital de Curry Cabral, em Lisboa.

Nos casos de HTA após transplante renal – 
situação muito frequente, pois ocorre em 60 
a 80% dos doentes – deve-se procurar «obter 
níveis tensionais dentro das recomendações 
existentes para o doente não transplantado», 
ou seja, a tensão arterial deve apresentar va- 
lores inferiores a 130/80 mmHg.

Nesta situação, a hipertensão tem uma 
origem multifactorial. «O doente insuficiente 
renal submetido a transplante pode apresentar 

doença vascular significativa prévia ou, por 
outro lado, o enxerto renal pode ser prove- 
niente de dadores hipertensos. Paralela-
mente a estas situações, a presença de HTA 
depende, frequentemente, da terapêutica 
imunossupressora efectuada ou do desen-
volvimento de disfunção crónica do enxerto, 
com uma perda progressiva de função renal», 
explica o Prof. Fernando Nolasco. 

A imunossupressão merece ser realçada. «Os 
fármacos anticalcineurínicos, como a ciclospori-
na ou o tacrolimus, que continuam a representar 
a base da imunossupressão, são potentes vaso-
constritores com capacidade de induzir lesão 
arteriolar.» Na maior parte dos casos em que 
esta terapêutica é diminuída ou interrompida, os 
valores tensionais do doente tendem a melhorar 
ou a normalizar», garante o nefrologista. 

As consequências de uma longa presença 

de HTA no doente transplantado «são cada 
vez mais evidentes» e o certo é que estes 
doentes são alvo de uma elevada mortalidade 
cardiovascular. Além disso, afirma o especia- 
lista, «a presença continuada da HTA con-
tribui para uma deterioração da função renal 
e, hoje, começa a tornar-se claro que a HTA 
poderá, em muitos casos, ser a causa e não a 
consequência da lesão renal progressiva, com 
subsequente perda de função renal». 

Por todas estas razões, «admite-se que exis- 
te vantagem na utilização de IECA ou bloquea- 
dores do receptor de angiotensina II (ARA 
II), pelo menos nos doentes com proteinúria, 
embora esta estratégia não esteja totalmente 
comprovada», afirma o Prof. Nolasco. 



Renovar  
perspectivas 

sobre a 
protecção 

cardiovascular
Faltam 38 dias para que sejam 

conhecidos os resultados do 
ONTARGET, um dos maiores ensaios 
clínicos randomizados, que pretende 

comparar a eficácia de um ARA 
II com um IECA, na protecção 
cardiovascular. Mais logo, às 

12h00, os Profs. Braz Nogueira, Luís 
Martins e Jorge Polónia reúnem- 

-se, na sala Fénix 3, para falar sobre 
a importância de inibir o SRAA e 

sobre as expectativas em relação aos 
resultados do ONTARGET. 

não há nenhum estudo de grande dimensão 
que o comprove. Por isso, os resultados do 
ONTARGET são esperados com ansiedade e 
espero que nos respondam a certas dúvidas, 
principalmente em relação às vantagens da 
associação IECA/ARA II», sustenta o Prof. 
Braz Nogueira. 

Porque foi testado o telmisartan?
O Programa ONTARGET contou com a par-
ticipação de mais de 31 000 doentes, 800 
centros, 40 países e decorreu num período de 
cinco anos e meio. Os end points primários 
testam a eficácia do telmisartan e do ramipril, 
isoladamente e em associação, na prevenção 
da mortalidade cardiovascular, do acidente 
vascular cerebral não fatal, do enfarte de 
miocárdio não fatal e da hospitalização por 
insuficiência cardíaca.

Este Programa tem, também, outros end 
points «muito importantes, que são os novos 
casos de insuficiência cardíaca, os novos 
casos de diabetes, o declínio cognitivo e a 
demência, os novos casos de arritmias, nome-
adamente a fibrilhação auricular, os casos de 
nefropatia, de lesões diabéticas microvascu-
lares, etc.», refere o Prof. Jorge Polónia. 

Mas, afinal, por que se escolheu o telmisartan 
como o ARA II a ser estudado? «Trata-se de 
um medicamento que, dentro da sua classe, 
tem algumas particularidades que, à partida, 
podem fazer esperar algum tipo de benefício 
acrescido», diz este médico. 

E que particularidades são essas? «É o me- 
dicamento de mais longa duração de acção 
dentro da classe, o que permite um controlo 
mais pronunciado da PA ao longo das 24 
horas, tem uma distribuição tecidular superior 
aos outros e pode ter efeitos metabólicos, 
nomeadamente na redução da resistência à 
insulina», responde o Prof. Polónia.

Para além disso, há muitos estudos que 
mostram que, relativamente aos órgãos-alvo, 
o telmisartan pode ter benefícios superiores, 
nomeadamente na redução da hipertrofia 
ventricular esquerda ou até no metabolismo 
da glicose. 

Em relação às expectativas sobre os resulta-
do ONTARGET, o Prof. Jorge Polónia afirma: 
«Há algo que, muito provavelmente, vai acon- 
tecer: a associação entre o telmisartan e o 
ramipril terá efeitos superiores aos da mono- 
terapia. Se isto acontecer, teremos um argu-
mento muito forte para bloquear o SRAA de 
forma mais intensa, com vantagens evidentes 
em termos de prevenção e tratamento das 
doenças reno, cardio e cerebrovasculares no 
doente com alto risco.»

O sistema renina angiotensina aldosterona 
(SRAA) desempenha um papel muito 

importante na fisiopatologia das doenças car-
diovasculares e tem sido apontado como uma 
das causas mais importantes de lesão cardio-
vascular, cerebrovascular e renovascular no 
doente com HTA. 

No simpósio satélite da Boheringer Ingelhe-
im, intitulado «Protecção cardiovascular – no-
vas perspectivas», o Prof. Luís Martins traçará 
o histórico de dois sistemas endócrinos fun-
damentais a nível cardiovascular – o sistema 
nervoso simpático e o SRAA. 

Uma vez que o SRAA tem assumido um 
«prime time» nesta área, o especialista centrar- 
-se-á mais na importância de inibir este sistema 
para a protecção cardiovascular. Mas como se 
consegue essa inibição? «Temos duas formas 
de actuar: ou utilizar as várias moléculas que 
existem no mercado isoladamente, subindo as 
doses de cada uma, ou associá-las, de modo 
e bloquear o SRAA de forma mais eficaz», res- 
ponde o Prof. Luís Martins. 

Até à data, não existe nenhum estudo de 

grande escala a confirmar a vantagem da uti-
lização de um IECA combinado com um ARA 
(as duas classes de medicamentos que exis-
tem para inibir o SRAA). Ora, um dos braços 
do estudo ONTARGET, cujos resultados serão 
conhecidos daqui a 38 dias, pretende dar 
esta resposta, pois está a testar o ramipril 
(IECA) combinado com o telmisartan (ARA II), 
a fim de perceber se esta associação traz 
efeitos acrescidos em termos de prevenção 
cardiovascular em doentes de alto risco.

Nos outros dois braços do estudo, estas 
duas substâncias estão a ser comparadas en-
tre si, para se perceber se o ARA II pode ter 
efeitos similares ao IECA (ressalve-se que o 
ramipril foi a substância analisada no estudo 
HOPE, que veio confirmar a eficácia dos inibi-
dores da ECA na protecção cardiovascular). 

«As vantagens dos IECA em doentes de 
elevado risco cardiovascular já foram pro-
vadas. Em relação à associação entre os 
IECA e os ARA II, teoricamente, parece que 
é vantajosa, porque haverá um bloqueio mais 
extenso ou mais eficaz do SRAA, mas ainda 

Prof. Braz Nogueira

Prof. Jorge Polónia
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Tivoli Marinotel recebe  

«turistas acidentais»

O que vê um Turista Acidental quando pas-
seia pelo mundo? Uns vêem monumen-

tos, outros ruínas, outros pessoas, outros mon-
tanhas, outros mar… A exposição colectiva 
de vários sócios da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (SPH) sugere algumas respostas 
através de fotografias que chegaram às cen-
tenas e que, por essa razão, são o resultado 
de um minucioso processo de selecção.

Entre os participantes da exposição Turis-
ta Acidental, o Dr. Oliveira Soares destaca- 
-se como «o recordista» e apresenta, neste 
hotel, 124 fotografias. «Não vou além das 
fotografias de turista, sem preocupações 
técnicas e, pior, sem desejo de perfeição», 
confessa. Mas, em Viagens na Minha Ter-
ra… e noutras terras (título que deu às suas 
124 fotografias), conta a história pictórica 
das ruínas romanas de Milreu, da Rua de 
Nenhures, em Palmela, ou das casas sub-
mersas pelo Alqueva, na Aldeia da Luz. 

Este médico revela que fotografa porque 
é invadido por um «desejo de fixar as ima- 
gens» que lhe despertam a atenção e que 
receia esquecer. Tem «o gosto de coleccio-

nar pormenores e pequenas bizarrias que 
a generalidade dos livros de turismo e de 
arte olvidam». Quando foi convidado pelos 
seus colegas e amigos da SPH a expor as 
suas fotografias, vasculhou «as gavetas e 
caixas que não abria desde datas arcai-
cas». «Confesso que fiquei pasmado por 
redescobrir mais de três mil cópias!»

Lembrando a exposição do Dr. Fernando 
Lacerda Nobre, no Congresso do ano pas-
sado, admite ter-se deliciado com «a be-
leza das obras, o critério e diversidade de 
temas e a técnica apurada». As exposições 
de fotografia continuam a ser uma iniciativa 
de destaque neste evento da SPH. O ob-
jectivo não é instigar os médicos a serem 
também fotógrafos, mas sim incentivar a 
partilha de lugares e momentos vividos por 
todo e qualquer Turista Acidental. 

O Dr. Oliveira Soares aproveitou, ainda, 
este pequeno espaço no Notícias Diárias 
para agradecer ao Drs. Rasiklal Rachhod 
e António Jara, bem como à SPH e à As-
sociação Cultural Arte Contempo, o facto 
de tornarem possível esta iniciativa.

Onde estão  
os Anjos em Lisboa?

A Dr.ª Maria João Marta, médica internista no Hospital CUF Desco-
bertas, em Lisboa, encontrou nos «anjos de Lisboa» um fas-

cínio. Este foi o primum movis para a elaboração do livro Anjos em 
Lisboa, composto por fotografias e textos da sua autoria. A obra é 
hoje apresentada, entre as 10h00 e as 10h30, na sala Aquarius. 

Anjos em Lisboa evoca a presença deste elemento através de 
fotografias da cidade onde nasceu a autora. «Em cada capítulo, po-
demos encontrar diversos pontos da capital onde surge o elemento 
“anjo” e um pequeno texto elucidativo sobre a história/arquitec-
tura do local fotografado», explica a Dr.ª Maria João Marta.  

Os anjos sempre constituíram uma fonte de inspiração de 
poetas, dramaturgos, pintores, escultores e arquitectos, entre 
outros. Foram estas «figuras sobrenaturais e misteriosas» que 
levaram a Dr.ª Maria João Marta a olhar a paisagem lisboeta para 
criar múltiplas interpretações sobre esta temática.

«Lisboa, cidade mística e detentora de uma extensa colecção 
de tesouros artísticos, trouxe-me estes anjos encontrados de uma 
forma fugaz, perdidos aqui e ali, ou como figuras dominantes, em 
magníficas obras de escultura, azulejaria e bronze», descreve. 

Encerradas as páginas, a autora realça o patrocínio do Laboratório 
Delta, que permitiu a publicação do livro, e agradece o «contributo 
inestimável» de Jorge Santos, da PRIME DM, no design gráfico. 

A médica que gosta de fotografar anjos
A Dr.ª Maria João Marta, de 35 anos, é licenciada pela Faculdade 
de Medicina de Lisboa (FML), tendo-se especializado em Medicina 
Interna, no Hospital de Santa Maria. Foi assistente livre das disciplinas 
Genética e Medicina III, na mesma faculdade, e participou nos ensinos 
pós-graduado e paramédico. 
No campo da investigação, colaborou em estudos cooperativos inter-
nacionais na área da Cardiologia e, hoje, tem uma participação activa 
em publicações científicas, reuniões e congressos nas áreas de Medicina 
Interna e Cardiologia. Actualmente, é investigadora clínica no Laboratório 
de Genética/Centro de Metabolismo e Endocrinologia da FML, na área 
da Hipertensão Arterial, e exerce a sua actividade profissional na Unidade 
Funcional UCIP/Medicina Interna do Hospital CUF Descobertas.
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Aos sócios da SPH foi lançado um desafio: enviar algumas das 
suas fotografias para serem expostas no Congresso. A adesão 

«foi surpreendente» e o resultado está  
na exposição fotográfica Turista Acidental
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